
 



 



 

 

 

 

SUNUŞ 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Buluşması 

“Türkiye-Avrupa Ekseninde Yeni Muhafazakarlık ve Sağ” başlığıyla 18-20 Aralık 2009 

tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte “Türkiye’de 

Muhafazakarlık ve Muhafazakar Perspektifle Avrupa” ve “Avrupa’da Muhafazakarlık ve 

Muhafazakar Perspektifle Türkiye” konulu panellerin yanısıra öğrenci çalıştayları da 

yapılmıştır. 

Toplantıda, katılımcıların görüşlerini rahatça ifade edebildikleri bir ortamda girecekleri 

tartışmalar ve dinleyecekleri uzman görüşleri sonrasında, başlangıçtakinden farklı yaklaşımlar 

sergileyebilecekleri varsayımı üzerine kurulu olan “Müzakereli Kanaat Yoklaması” yöntemi 

uygulanmıştır. Katılımcılardan çalıştayların öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki defa aynı 

anketi yanıtlamaları istenerek konuya dair görüşlerindeki değişim saptanmıştır. Bu bağlamda, 

öğrencilerin kendi aralarındaki tartışmalarda ön plana çıkan temaları, üzerinde durulan 

soruları ve anket sonuçlarının değerlendirmesi yoluyla yaşanan görüş değişimini ortaya 

koymayı amaçlayan 6. Boğaziçi Buluşması Raporu’nun faydalı bir yayın olmasını dileriz. 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 
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1. Çalışmanın İçeriği 

6. Boğaziçi Buluşması kapsamında 19 Aralık 2009 günü dört ayrı öğrenci çalıştayı 

yapılmıştır. Grup içi farklılıkların korunması amacıyla katılımcıların tek bir disiplinden 

olmamalarına ve Türkiye‟nin farklı şehirlerinden gelmelerine özen gösterilen bu 

çalıştaylara 17 üniversiteden 36 öğrenci katılmıştır. Çalıştaylarda, öğrencilerin kişisel 

deneyim ve tanıklıklarını paylaşabilecekleri, değişik bakış açıları ortaya koyabilecekleri, 

görüşlerini diğer katılımcı ve konuşmacıların görüşleri ışığında tekrar değerlendire-

bilecekleri ve bu süreç sonucunda yaratıcı fikirler üretebilecekleri bir diyalog ortamı 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

Oluşturulan dört çalışma grubu, farklı görüşteki iki uzmanın konuşmasını dinlemeden 

önce toplanmıştır. Katılımcılar kendi düşüncelerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak 

Türkiye ve Avrupa kapsamında yeni muhafazakarlık olgusunu ve bunun gerek iç 

dinamiklere gerekse iki taraf arasındaki ilişkilere etkilerini tartışmış ve konuşmacılara 

yöneltilecek soruları hazırlamışlardır. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ve Prof. Dr. Nilüfer 

Narlı‟yı dinledikten sonra tekrar toplanan çalışma grupları bu defa onların konuşmalarını 

değerlendirmiş, ilk oturumda üzerinde durdukları konuları ve soruları bu konuşmalar 

üzerinden ele almışlardır.  
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2. Öğrenci Çalıştayları 

2.1. Çalışma Grubu Tartışmalarının Değerlendirilmesi 

2.1.1. Çalışma Gruplarının Tartışma Ortamlarının Genel Değerlendirmesi 

Katılımcıların “yeni muhafazakarlık” kavramını günümüzdeki sağ ile özdeşleştirmeleri 

tüm çalışma gruplarında karşılaşılan bir durum olmuştur. Buna rağmen, katılımcıların, 

özellikle günümüz Türkiye‟si için “muhafazakarlık” kavramının tanımını ve politik 

düzlemdeki temsilini açık bir şekilde ortaya koymakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Bu 

sebeple, etkinliğin başlangıcındaki konuşmacıların ve çalıştaylar arasında konuşan 

uzmanların görüşlerinin birçok katılımcının fikirlerinin şekillenmesinde etkili olduğu 

görülmüş; çalışma gruplarındaki tartışmalar net düşüncelerin belirtildiği bir düzlemden 

ziyade fikir alışverişleri şeklinde ilerlemiştir. Bunun yanında, zıt görüşte olan 

katılımcıların da, birbirlerinin fikirlerine karşı son derece hoşgörülü ve değişik bakış 

açılarını tartışmaya açık olduğu gözlemlenmiştir. 

2.1.2. Çalıştaylarda Ele Alınan Temalar 

Katılımcılarla gerçekleştirilen çalıştaylarda genel olarak, muhafazakarlığın tanımı, 

değişim karşısındaki duruşu, bireysel korumacılıkla siyasal düzlemde üretilen 

muhafazakar söylem arasındaki ilişki, bu sürecin tarihsel boyutu ve etkileri gibi pek çok 

konu üzerinde tartışılmıştır. Muhafazakarlığın giderek ön plana çıkmasının Türkiye-

Avrupa ilişkileri açısından doğuracağı sonuçlara değinilmiştir. Ayrıca konjonktürel 

faktörlerin muhafazakarlığın tanımlanmasında etkili olduğu fikri tartışılmıştır.  

a) Muhafazakarlık Tanımı 

Katılımcılar arasında muhafaza edilmesi gerektiğine inanılan değerler ele alınırken 

muhafazakarlık kavramını karşılayan olgular olarak en çok din ve milliyetçilik 

vurgulanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye‟de ve Avrupa‟da muhafazakarlığın kendi 

içlerinde de ayrı dinamikleri ve yönelimleri olduğu belirtilmiştir. Muhafazakarların her 

yerde “biz” söylemi üzerinden ilerlediği ve “diğer”ine çekimser yaklaştığı, bu sebeple 

değişik muhafazakar gruplar arasında mesafe oluşunun normal olduğu ortak kanısına 

varılmıştır. Diğer yandan, “yeni muhafazakarlık” kavramının, küreselleşme ile gelişen ve 

neoliberalizm ile çok daha iç içe bir kavram olarak algılandığı görülmüştür. 

Muhafazakarlığın ve serbest piyasa ekonomisinin “yeni muhafazakarlık” kavramını 

birlikte oluşturduğu vurgulanmıştır. 
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Bazı katılımcıların,  muhafazakarlığın güç ilişkilerinde kullanılan yeni tehdit unsurlarını 

da tetiklediği görüşünde olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 11 Eylül sonrası ABD 

politikasının muhafazakarlık üzerinden bir “öteki” tanımı yaptığı ve güvenlik konusunu 

öne sürerek politikalarını meşrulaştırdığı ifade edilmiştir. Bu bağlamda 

muhafazakarlaşma yine küreselleşme ile artan bir unsur olarak değerlendirilmiştir.  

b) Tarihsel Boyut 

Türkiye‟de “muhafazakarlığın taçlandırılmaya başladığı” dönem olarak Özal dönemi 

anılmıştır. 2000 sonrası sağ için de “yeni sağ”, “yeni muhafazakar” diyebileceğimiz bir 

yönelim olduğu ifade edilmiş; ancak bazı katılımcılar tarafından bu değişimin “mecbur 

kalındığı için” yaşandığını öne sürülmüştür. Yine bazı katılımcılar tarafından, Türkiye‟de 

yeni sağın güçlenmesinde Kemalist söylem etkisiyle sürekli vurgulanan “Vatan elden 

gidiyor.” endişesinin önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir. Kemalist söylemde Kürt 

kesimin dışlandığı, bunun da muhafazakar siyaseti güçlendiren etkenlerden olduğu, ancak 

muhafazakar siyasetin de Alevi kesimi dışladığı vurgulanmıştır.  

Dünyada ise yeni muhafazakarlığın özellikle 11 Eylül sonrası dönemde güçlendiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda, iki kutuplu sistemden tek kutuplu sisteme geçişle birlikte 

yeni muhafazakarlığın terör karşıtı bir söylem içine girdiği yeniden dile getirilmiştir. 

Diğer yandan, Avrupa‟da, Soğuk Savaş döneminde yaşananlara tepkinin 90‟lardan sonra 

göçmenlere ve İslam‟a karşı bir tepkiye dönüşmesinden bahsedilmiştir. Hem Avrupa‟da 

hem de Türkiye‟de muhafazakar siyasetin dışladığı kesimler olması üzerine karşılaştırma 

yapılmıştır.  

c) Türkiye’de Toplum ve Muhafazakarlık 

Bu konuda dikkati en çok çeken noktalardan biri, Türkiye‟de toplumsal hayatta 

muhafazakarlığın daha çok din ile ilişkilendirildiği tesbiti olmuştur. Ayrıca, milliyetçilik 

üzerinden ilerleyen muhafazakar söylemin de, zorunlu göç politikaları ve bunun şehir 

yaşamında doğurduğu olumsuz sonuçlar ile eğitim sistemimizdeki milliyetçi söylemler 

sebebiyle giderek güçlendiği dile getirilmiştir. Bu konuda, Türkiye‟de milliyetçiliğin 

devlet politikaları sonucunda toplum tarafından benimsendiğini savunanlar ile toplumun 

kendini Kürt kökenli vatandaşları ötekileştirerek tanımladığını savunanlar arasında görüş 

ayrılığı olmuştur. Yine de Türklük tanımının etnik kökenden ziyade İslam dini ile 

özdeşleşmiş olduğuna ve farklı din ve mezheplerden olan kişilerin muhafazakar 

çevrelerde daha çok görmezden geldiğine dikkat çekilmiştir. 
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Kürt kökenli vatandaşların Türk toplumu tarafından dışlanması sonucu bulunduğumuz 

noktada olunduğunu ifade eden katılımcılar, AKP‟ye oy veren ve politikalarını 

destekleyen Türk seçmenin konu DTP‟nin kapatılmasına gelince hiçbir tepki 

göstermediğini belirtmiştir. Diğer katılımcılar ise, Türkiye‟de toplum tarafından sadece 

Kürtlere değil, her kesime baskı yapıldığından, herkesin bir şekilde ötekileştirildiğinden 

bahsetmişlerdir. Bazı Kürtlerin de Alevilere uzak durması örnek olarak verilmiştir.  

d) Türkiye’de Siyaset ve Muhafazakarlık  

Katılımcıların bu konudaki fikirlerinde en çok göze çarpan, siyasal düzlemde din ve 

Kemalizm üzerinden ilerleyen iki ayrı baskın muhafazakar kanattan bahsedilmesi 

olmuştur. Bazı katılımcılar sadece din üzerinden tanımlanan muhafazakarlığa kuşku ile 

yaklaşırken, bazı katılımcılar Kemalizm üzerinden politika yapmanın da, muhafazakar bir 

tavır olduğunu dile getirmişlerdir. Bunun yanında, her iki kanadın da toplumsal tabanın 

talebini karşılamaktan ziyade faydacılık doğrultusunda siyaset yaptığını savunan önemli 

sayıda katılımcı olduğu gözlenmiştir. Bu noktada, bir katılımcı, AKP‟nin AB sürecindeki 

samimiyetinden şüphe duyduğunu dile getirmiştir. Muhafazakarlığın Türkiye‟deki sağ 

partiler tarafından her zaman kendi çıkarları için popülist söylemlerinde kullanıldığını 

ifade eden bir katılımcı da, toplumdaki muhafazakarlığın Demokrat Parti dönemi ile önce 

siyasette kullanılmaya başladığını ve bu şekilde yükselişe geçtiğini belirtmiştir. Birçok 

katılımcının bu yorumu desteklediği görülmüştür. 1980 darbesinden sonra izlenen 

apolitizasyon politikaları ve Özal etkisi ile toplumun önemli bir kesiminde 

muhafazakarlığın iyice pekiştiğinden bahsedilmiştir. 80 darbesi döneminde Kenan 

Evren‟in özellikle bazı bölgelerdeki söylemlerinde dini kullandığı; ancak buna rağmen 

özgürlükçü bir anayasa olan 61 anayasının %92 oy oranı ile değiştirilmesinin çok ilginç 

olduğu ve irdelenmesi gerektiği bir katılımcı tarafından ifade edilmiştir. 80 darbesinin 

toplumda bilinçli olarak bir muhafazakarlaşma yarattığı fikrine katılmayan katılımcı 

olmaması dikkat çekmiştir. Sonrasında, 27 Nisan muhtırasının da AKP‟ye olan desteğin 

%47 oy oranına ulaşmasında önemli rol oynadığı ileri sürülmüş; darbelerin, muhtıraların 

doğal süreci bozduğu belirtilmiştir. 

Kürtlere karşı olan muhafazakar duruş konusuna gelindiğinde, devlet politikaları ve 

bunların sürece etkisi tartışmayı alevlendiren konulardan biri olmuştur. Bu konuda yapıcı 

davranılmadığını savunan birçok katılımcı, Kürtçe devlet kanalı açılımının da mecbur 

kalınana kadar yapılmadığını söylemiştir. Bir katılımcının Doğu‟da açılan Kürtçe 

kursların talep yetersizliğinden kapatıldığını belirtmesi üzerine, başka bir katılımcı büyük 

şehirlerde açılmayan kursların bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. 
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Din alanındaki devlet politikaları konusunda ise, Türkiye‟de Diyanet İşleri Başkanlığı 

üzerinden din ile devletin hep bağlı kaldığı, olması gerekenin Avrupa‟daki gibi her 

cemaatin kendi işlerini bağımsız bir şekilde kendisinin halledebilmesi olduğu birkaç 

katılımcı tarafından dile getirilmiştir.  

e) Avrupa’da Muhafazakarlık 

Avrupa‟da artan muhafazakarlık konusundaki genel görüşler, ABD‟de yükselen yeni 

muhafazakarlık akımının AB üzerinde etkili olduğu ve göçmenlere karşı olan tutumu 

tetiklediği, İslamafobi‟yi arttırdığı yönünde kaydedilmiştir. Fransa ve Almanya arasında 

yapılan karşılaştırmalarda, Fransa‟daki göçmenlere karşı olan tutumun ülkenin koloniyel 

geçmişiyle ilgili olduğu, Almanya‟nın ise sosyo-ekonomik açıdan zamansız ve yanlış göç 

politikaları izlediği vurgulanmıştır. Bu durumda göçmenlere karşı gelişen 

muhafazakarlığın haksız ve düzeltilebilir olduğunu ileri süren katılımcılar arasında, parti 

liderlerinin tam tersi politikalar izleyerek oy uğruna bu ayrımcılığı tetikledikleri 

konusunda görüş birliğine varılmıştır. Son olarak, gençlerin daha apolitik veya 

göçmenlere karşı daha az tepkili bir tavır sergilediğini belirten katılımcılar da olmuştur. 

f) Muhafazakarlığın Yükselişinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri 

Muhafazakar siyasetin Türkiye‟nin AB‟ye giriş sürecindeki etkisine bakıldığında, bu 

durumun ilişkileri olumsuz etkilediği görüşü hakim olmuştur. Türkiye açısından, AKP 

iktidarının ve izlediği dış politikanın Avrupa‟da Türkiye‟nin muhafazakarlaştığı 

yönündeki düşüncenin yaygınlaşmasına etkisi olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca katılımcılar 

genel olarak, AKP‟nin AB sürecindeki çabasının yerini kültürel sorunların ve iç siyasi 

çatışmaların almaya başladığı konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu konuda birkaç 

katılımcı, AKP‟nin AB sürecindeki tutumunun daha geniş bir tabandan destek almaya 

yönelik olduğunu ifade etmiştir. Tüm AKP seçmeninin muhafazakar olmadığı, eski 

hükümetler konusundaki kötü deneyimlerin etkisi ve AKP‟nin AB sürecindeki duruşu 

sebebiyle partiyi destekleyen birçok kesim olduğu vurgulanmıştır. 

Avrupa‟da ise göçmenlere ve genel olarak Türklere karşı olan önyargılara son 

zamanlarda İslamafobi‟nin de eklendiği ve bunun siyasi olarak süreci tıkadığı 

belirtilmiştir. Bunun yanında, Türkiye‟nin nüfusunun fazlalığı sebebiyle Avrupa 

Parlementosu‟nda çok etkili olacak olmasının endişeleri arttırdığı öne sürülmüştür. Bir 

katılımcının, Türkiye‟nin de tanıtımını oryentalist öğeler ve “Doğu-Batı arasında köprü” 

gibi kültürel faktörler üzerinden yapmasının olumlu etki yaratmak yerine önyargıları daha 

da pekiştirdiği görüşü dikkat çekmiştir. Burada Hakan Yılmaz‟ın “Avrupalıların 

Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye‟ye Bakışları” adlı araştırma projesine atıfta 
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bulunulmuş ve gençlerin Türkiye hakkında daha olumlu görüşleri olduğundan 

bahsedilmiştir. 

Son olarak, Türkiye‟deki muhafazakarlığın Avrupa‟dakinden farklı olduğu, Türkiye‟de 

dini öğeler çok ön planda yer alırken ve mahalle baskısı hakimken Avrupa‟da kimsenin 

birbirinin dini ile uğraşmadığı ifade edilmiştir. Bu noktada Avrupa toplumlarının 

endişelerinin anlaşılabilir olduğunu, çünkü iki toplum arasındaki muhafazakarlık 

biçimlerinin farklı olduğunu belirtenler olmuştur. Avrupa‟da muhafazakar partilerin üst 

gelir düzeyleri veya elitler tarafından da desteklenebildiği, ancak Türkiye‟de 

muhafazakar partilerin genel olarak alt gelir düzeyinden oy aldığı vurgulanmıştır. Siyasi 

düzlemde ise, Avrupa‟daki muhafazakar partilerin Türkiye karşıtı bir söylem içinde 

olmalarının izledikleri siyasete göre normal olduğu, Türkiye‟deki AB sürecinin 

muhafazakar bir parti tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesinin ise ilginç bulunduğu 

söylenmiştir. Sonuç olarak, var olan farklılıkların süreci etkilemiş olabileceği, ancak 

bunun Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz bir şekilde yansımasına sebep olan asıl faktörün 

mevcut siyasi söylemler olduğu belirtilmiştir.  

2.1.3. Çalışma Gruplarında Çıkan Soruların Kapsamı  

 Muhafazakarlık bireysel olabilir ve öyle kalabilir mi? 

 Milliyetçilik ve din üzerinden tanımlanan muhafazakarlıklar ne kadar iç içedir? 

 Türkiye'de muhafazakar kesimi nasıl tanımlayabiliriz? 

 Türkiye muhafazakarlaşıyor mu yoksa bu sadece siyasal düzlemde yaratılan bir 

söylem midir? 

 CHP‟nin “devrim bekçiliği” bir muhafazakarlık mıdır? Diğer yandan, Türkiye‟de 

ve Avrupa‟da muhafazakar iktidarlar değişimin ne ölçüde yanındadır? 

 Türkiye‟de sağ/muhafazakar siyasetteki “demokratikleşme” söylemi AB etkisi ile 

mi ortaya çıkıyor?  

 Türkiye‟deki muhafazakarların çok sesliliğe yaptığı vurguya benzer bir durum 

Avrupa‟daki muhafazakarlık için de söz konusu mudur? 

 Avrupa‟daki muhafazakarlık faşist öğeler içeriyor mu? 
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 Avrupa‟da muhafazakarlar toplumun içine, varoşlara, toplum içindeki 

farklılıklara, çok kültürlülüğe ne kadar girebiliyor? 

 AB'de bazı ülkelerin Türkiye‟nin üyeliğine karşı olması toplumun isteklerine mi, 

pragmatist sebeplere mi dayanıyor? 

 Türkiye‟deki ve Avrupa‟daki muhafazakarlığının savunduğu değerler hangi 

noktalarda birleşip ayrılır? 

 Türklerin kültürel açıdan Avrupa‟ya entegrasyonu sorunu AB'ye giriş sürecini 

nasıl etkiliyor? 

 AKP‟nin muhafazakarlığı Batı ve AB aleyhine bir eksen kaymasına sebep oluyor 

mu?  

 Türkiye standartları AB‟ye yakın olsaydı Türkiye‟deki muhafazakar bir parti 

AB‟ye girmeyi yine de ister miydi? 

 Avrupa‟da demokrasi, Hristiyanlık, özgürlük kavramları özdeşleşmiş bir 

durumdadır. AB‟nin Türkiye‟yi istememe sebebi Müslüman bir ülke olarak 

Türkiye‟nin bu üçlüyü bozması olabilir mi? 

 Türkiye‟de ve Avrupa‟daki muhafazakar akımların benzer ideolojiler olarak bir 

işbirliği yapamaması bir çelişki değil midir? 

 Avrupa‟da muhafazakarlığın yükselişi entegrasyon ve genişleme sürecini nasıl 

etkileyecek? 

2.2. Çalıştaylarda Oluşturulan Soruların Uzmanlar Tarafından Cevaplanması 

Çalıştayların ilk oturumundan sonra gerçekleştirilen panel için, öğrenciler arasındaki 

tartışmalarda üzerinde durulan ortak noktalar belirlenerek kapsamlı 5 adet soru 

hazırlanmıştır. Bu sorular Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Sayın 

Nilüfer Narlı‟ya ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 

Sayın Beril Dedeoğlu‟na yöneltilmiştir: 
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2.2.1. Avrupa’da muhafazakarlığın yükselişi entegrasyon ve genişleme sürecini 

nasıl etkileyecek? 

Prof. Dr. Nilüfer Narlı Avrupa‟da muhafazakarlığın yükselişini göçmenlerin entegrasyon 

sürecine bağlı olarak ele almıştır. Narlı, entegrasyonda yaşanan sorunlar sonucu İslami 

sembollerin daha fazla sergilenmeye başlamasının Avrupalıları her geçen gün daha fazla 

rahatsız ettiğini belirtirken, bu durumun AB‟nin genişlemesiyle ilgili endişeler 

yaratabileceğine dikkat çekmiştir.  

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ise Avrupalı muhafazakarların “öteki”nin karşısında işbirliği 

yapabilecekleri ve bunun kısa vadede AB‟de derinleşmeye yol açabileceği yorumunu 

yapmıştır. Uzun vadede de eğer genişleme durdurulursa, Avrupalıların “öteki”yi kendi 

içlerinde aramaya başlayacakları öngörüsünde bulunarak entegrasyonun sekteye 

uğrayabileceğini belirtmiştir.  

2.2.2. Türk Muhafazakarların ve Avrupalı Muhafazakarların Savundukları 

Değerler Hangi Noktalarda Birleşip Hangi Noktalarda Ayrılıyor? 

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu bu soruya verdiği yanıtta Türkiye‟de iki tür muhafazakarlık 

olduğunu ve bunların dindar muhafazakarlık ve Kemalist muhafazakarlık olarak ikiye 

ayrıldığını söylemiştir. Türkiye‟deki ve Avrupa‟daki dindar muhafazakarların birbirine 

benzediğini belirten Dedeoğlu, Avrupalıların Kemalistleri konumlandırmakta 

zorlandıklarına dikkat çekmiştir. 

Prof. Dr. Nilüfer Narlı ise iki muhafazakarlıkta bulunan ortak noktayı bu iki akımın da 

kendisinden farklı olan “öteki”yi istememesi olarak yorumlamıştır. Narlı, örnek olarak 

Türkiye‟deki muhafazakarların Yahudi ya da Hıristiyan komşu istemezken Avrupalı 

muhafazakarların da göçmen komşu istememesini göstermiştir.  

2.2.3. Yakın gelecekte muhafazakarlık Türkiye’nin dış politikasında Batı’dan 

Doğu’ya bir kaymaya neden olur mu? 

Prof. Dr. Nilüfer Narlı Türkiye‟nin kısa vadede Avrupa‟dan vazgeçemeyeceğini ve iki 

kültür arasındaki etkileşimin yüzyıllardır sürdüğünü belirtmiştir. Narlı, bugün 

Türkiye‟nin Ortadoğu‟da yumuşak güç haline gelmesinin, AKP deneyiminin İslam 

dünyası tarafından daha yakından incelenmesi sonucunu doğurduğu yorumunu yapmıştır. 

Türkiye‟nin Ortadoğu‟daki sorunların çözümünde aktif rol oynayıp oynayamayacağı ve 

güvenlik konusunda AB‟yi rahatlatıp rahatlatamayacağı sorularının altını çizmiştir.  



9 

 

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ise bugünkü iktidarın dış politikasında muhafazakarlığın etkili 

olmadığını ve insani temelli bir politika izlendiğini söylemiştir. Türkiye‟nin dış 

politikasında iddia edildiği gibi bir eksen kayması olmadığını belirtmiştir. Batı ile 

ilişkilerin askıya alınmadığının, Doğu ile yapılabilecek açılımların ise sınırlı 

olabileceğinin altını çizen Dedeoğlu, Suriye, İran ya da Ermenistan gibi ülkelerle 

geliştirilen ilişkilerin AB ilişkilerine alternatif olamayacağını vurgulamıştır.  

2.2.4. Türkiye’de ve Avrupa’da muhafazakarlığın din ve milliyetçilikle ilişkisi 

nasıl değerlendirilebilir? 

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu iki bölgede de din ve milliyetçiliğin aynı potada birleşebildiğine 

dikkat çekmiştir. Dedeoğlu, Türkiye‟de dindar kesimlerde milliyetçilik oranı yüksek iken, 

her milliyetçinin dindar olmadığını vurgulamıştır. Diğer yandan, Avrupa‟da 

milliyetçilikle dindarlığın daha çok içiçe geçtiğinin altını çizmiştir.  

Prof. Dr. Nilüfer Narlı da Türkiye‟de milliyetçilerin bazılarının dindar bazılarının ise 

laik/ulusalcı olduğunu belirtmiştir. Avrupa‟da ise seküler bakış açısıyla da olsa din-

milleyetçilik örtüşmesi olduğunu söylemiştir. 

2.2.5. Türkiye ve Avrupa toplumsal anlamda gerçekten muhafazakarlaşıyor 

mu? Yoksa siyasi söylem mi bu izlenimi yaratıyor? Toplum-siyaset ilişkisini 

muhafazakarlığın yükselişi bakımından nasıl değerlendirirsiniz? 

Prof. Dr. Nilüfer Narlı Türkiye‟de dini motiflerin kamusal alanda dışa vurumunda bir 

artış olduğunu, Avrupa‟da ise böyle bir durumun gözlemlenmediğini söylemiştir. Narlı, 

Türkiye‟de hem kimliklerin tanımlanmasında hem de sosyal yaşantıda dinin ağırlığının 

arttığına dikkat çekmiştir.  

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ise siyasilerin toplumun eğilimlerini değerlendirip ona göre 

politikalar hazırladıklarını ve bunu oya dönüştürdüklerini ifade etmiştir. Tabandan gelen 

yapının şimdilerde iktidara taşındığını vurgulayan Dedeoğlu, iktidarın da tabanı memnun 

etmeye çalıştığını belirtmiştir. 

2.3. Çalışma Gruplarının Konuşmacıları Dinledikten Sonraki Tartışmalarının 

Değerlendirilmesi 

a) Türkiye’de Muhafazakarlık 

Bu konuda, çalıştaylar sonrasında, katılımcıların Prof. Dr. Beril Dedeoğlu‟nun ve Prof. 

Dr. Nilüfer Narlı‟nın fikirlerine katılanlar olmak üzere iki gruba ayrıldıkları görülmüştür. 
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Buna göre, bir grup, Dedeoğlu‟nun cevapları doğrultusunda, “Türkiye‟nin 

muhafazakarlaşması” tartışmasının zaten tabanda var olan muhafazakarlığın iktidar 

tarafından dile getirilmesi ile öne çıktığını iddia etmiştir. Bir katılımcı, muhafazakarlaşma 

olarak görülen durumun liberalleşme, serbestleşme olarak da görülebileceğini 

belirtmiştir. Diğer bir grup ise, “mahalle baskısı” kavramına atıfta bulunarak toplumda 

muhafazakarlaşmanın arttığı fikrini toplumsal hayattan somut örnekler sunarak 

desteklemiştir. 

Buna ek olarak, Recep Tayyip Erdoğan‟ın belediye başkanıyken söylediği “Demokrasi 

bir trendir, istediğimiz durakta ineriz” sözüne atıfta bulunulmuş ve muhafazakar siyasetin 

gerçekleştireceği laik demokratikleşmenin sınırlı olacağı belirtilmiştir. Hristiyan 

demokrat partilerin isimlerinde bile bir çelişki olduğu tartışması yaşanmıştır. Diğer 

yandan, tartışmada, her türlü statükonun muhafazakarlık bağlamında değerlendirilmeye 

başlandığı gözlenmiştir. Genel olarak varılan nokta, iktidar partisinin tabanında zaten 

muhafazakar bir kesim bulunduğu, ancak siyasal konjonktürün bu muhafazakarlığın 

artışında önemli bir rol oynadığı olmuştur.  

b) Avrupa ve Türkiye Karşılaştırması   

Konuşmacıların sorulara cevapları ardından yapılan çalıştaylarda Türkiye-Avrupa 

karşılaştırması daha da ağırlık kazanmıştır. İki tarafın muhafazakarlıkları arasındaki 

farklılıklar konusunda daha kesin görüşlere varılmıştır. Buna göre, konuşmacılar 

tarafından hem muhafazakar hem Kemalist söylemde etnik farklılıklar sebebiyle 

ötekileştirme yapıldığının belirtilmesi üzerine, Türkiye‟de gayrimüslimlere ve Alevilere 

karşı din, Kürtlere ve diğer etnik gruplara karşı da etnik köken üzerinden kurgulanan iki 

ayrı muhafazakar yaklaşımın hakim olduğu, Avrupa‟da ise bu iki türün aynı potada 

eridiği görüşü vurgulanmıştır. Türkiye‟de din faktörünün milliyetçiliği sindirmek için 

kullanılabileceği gibi bir farklılık olduğuna da dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda, 

Avrupa‟da muhafazakarlaşma artarken diğer yandan “farklılıklara saygı” üzerinden 

yapılan siyasetin de ön plana çıktığı ve Türkiye‟nin aksine bu siyasetin tabanının güçlü 

olduğu görüşü eklenmiştir. 

Dikkati çeken diğer bir nokta ise, Avrupa‟da başka bir dinden ziyade dindarlıktan 

korkulması fikrinin neredeyse bütün katılımcılar tarafından kabul görmesi olmuştur. Bu 

da dinin Batı ülkelerinde daha çok toplumsal, Türkiye dahil Müslüman ülkelerde ise 

devlet ile iç içe olmasına bağlanmıştır. Türkiye‟de din ile devlet işlerinin ayrılmasından 

çok dini meselelerin Diyanet İşleri Başkanlığı yoluyla devletin kontolünde olduğunun 

görüldüğü, nüfus cüzdanlarımızda bile din hanemizin bulunduğu vurgulanmıştır. Son 
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olarak,  Avrupa‟daki kültürleri ve muhafazakarlılıklarını da tek bir isim altında 

değerlendirmemek gerektiği, bunların kendi aralarında farklılıklar gösterdiği 

söylenmiştir.  

c) Muhafazakarlığın Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri 

Bu konuda, ilk çalıştayda olduğu gibi AB konusuna odaklanılsa da, Türk dış politikası 

konusunda daha geniş değerlendirmelerin yer almaya başladığı görülmüştür. 

Katılımcıların bazıları tarafından öncelikle, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu‟nun AKP iktidarı 

döneminde dış politikada Doğu‟ya doğru bir kayma olmadığı ve muhafazakarlığın dış 

politika üzerinde etkisiz olduğu ifadesine katılınmadığı belirtilmiştir. Türk dış 

politikasının sabit olmadığı, dış politika algısının tamamen değişebileceği, Doğu‟da yeni 

örgütlenmelere gidilirse AB ve ABD‟den uzaklaşılabileceği öne sürülmüştür. Bu 

durumun da siyasiler tarafından hem kültürel hem de pragmatik sebeplere dayanarak 

yaratılabileceği ifade edilmiştir. Diğer yandan, bir katılımcı Doğu ile yakınlaşmanın yeni 

bir olgu olmadığını ve Özal döneminde başladığını belirtmiştir. Yine Prof. Dr. Beril 

Dedeoğlu‟nun ulusal muhafazakar siyasetin Hobbescu yaklaşımından yeni 

muhafazakarlığın Kantçı siyasetine doğru bir yönelme olduğu fikri de, hala askeri güce 

dayanan bir güvenlik politikası izlememiz sebebiyle katılımcılar tarafından pek kabul 

görmemiştir. Sonuç olarak, Türkiye‟nin yüzünün yıllardır Batı‟ya da dönük olduğu ve 

tamamen Doğu‟ya entegre olma ihtimalinin olmadığı konusunda katılımcılar arasında 

fikir birliğine varılmıştır. AB‟den uzaklaşma durumunda bile ABD ile yakın ilişkilerin 

devam edeceğine yönelik bir inanç olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların uzlaştığı en önemli noktalardan bir diğeri de, AB ile müzakere sürecinin 

devam etmesi gerektiği kanaati olmuştur. Hem ekonomi hem de insan hakları ve 

demokrasinin ilerlemesi açısından AB‟nin Türkiye için önemli bir referans ve motivasyon 

kaynağı olacağı vurgulanmıştır. Katılımcıların bazıları, muhafazakarlığın şu andaki 

sürece etkisi konusunda olumsuz düşünseler de, uzun vadede ilişkilerin yine normale 

dönüp ilerleyeceğini, çünkü iki tarafın da kazanacaklarının kaybedeceklerine ağır 

basacağını ileri sürmüşlerdir. Sürecin bu kadar sorunlu ve yavaş işlemesi, Türkiye‟ye ve 

İslam‟a karşı Avrupa‟da olan önyargıdan ziyade, Türkiye‟nin kendi iç politikasındaki 

sorunlara bağlanmıştır. 
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3. Anket Sonuçları 

3.1. Genel Görüşler 

Uygulanan anketteki soruların bir kısmı katılımcıların seminere katılmadan önce ve 

katıldıktan sonra konu hakkındaki bilgi düzeyini ve bilgilerinin kaynaklarını belirlemeye 

yöneliktir. Bu noktada, katılımcılara Türkiye‟deki ve Avrupa‟daki muhafazakarlık 

hakkında kendilerini ne kadar bilgili hissettikleri ve edinimlerinin ağırlıklı olarak hangi 

kaynaktan olduğu sorulmuştur. Bunun yanında, genel bir katılımcı profiline erişmek 

amaçlandığından, katılımcıların siyasal görüşlerini nasıl tanımladıkları da sorular 

arasında yer almıştır.  

3.1.1. Bilgi Düzeyi 

Katılımcıların Türkiye ve Avrupa‟daki muhafazakarlık ve sağ hakkında ne kadar bilgili 

olduklarını görebilmek adına, kendilerine bilgi düzeylerini belirten dört seçenek verilmiş, 

kendilerine uyan seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

Grafik 1 
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Grafikte de görülebileceği gibi, ülkemizdeki muhafazakarlık ve sağ hakkında kendini 

“pek bilgili hissetmeyen” kişi sayısında bir değişim olmamış; ancak kendini “biraz 

bilgili” hisseden kişi yüzdesi seminer sonrası 80‟lerden 60‟lara düşerken, “çok bilgili” 

hisseden kişi yüzdesinde azımsanamayacak bir artış görülmüştür. Kendini “çok bilgili” 

olarak tanımlayan katılımcı oranının yüzde 10 civarından yüzde 40 civarına yükselmesi,  

organizasyonun bilgi anlamında doyurucu bulunduğunu ve katılımcıların konu 

hakkındaki bilgi düzeyinin yükselmesinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Grafik 2 

 

Bu grafikte katılımcıların Avrupa‟daki muhafazakarlık ve sağ hakkındaki bilgi 

düzeylerine yönelik cevapları ortaya koyulmuştur. Bu konu hakkında “pek bilgili 

olmayan” kimselerin seminer öncesi katılımcıların yaklaşık yüzde 25‟i, seminer sonrası 

ise yüzde 10‟u olduğu görülmüştür. “Biraz bilgili” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 

70'lerde sabit kalırken, kendisini “çok bilgili” olarak tanımlayanların oranında yüzde 

10'un altından yüzde 20'lere bir artış yaşanmıştır. 
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Burada önemli bir nokta göze çarpmaktadır. Seminer öncesinde ve sonrasında, 

Avrupa‟daki muhafazakarlık ve sağ hakkındaki bilgi düzeyi, genel olarak Türkiye 

üzerine sahip olunan bilgi düzeyinden düşüktür. Seminer sonrasında, bu bağlamdaki 

değişimler göz önüne alındığında, yine Türkiye'deki muhafazakarlık ve sağ konusu 

hakkında daha büyük bir bilgi artışı olduğu görülmektedir. Özet olarak, seminerin 

ülkemizdeki durum hakkında katılımcılara daha doyurucu bilgiler verdiği; Avrupa 

hakkındaki bilgi düzeyi artışının ise bu kadar yüksek olmadığı anlaşılmaktadır. 

3.1.2. Bilgi Kaynakları 

Katılımcıların konu hakkındaki bilgi kaynaklarını öğrenmek amacıyla, görüşlerini genel 

olarak şekillendiren kaynakların neler olduğu sorulmuş; bu noktada kendilerine “Medya” 

“Okul”, “Çevre”, “Aile”, “Sanat Yapıtları” ve “Diğer” seçenekleri verilmiştir. 

Grafik 3 
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Bu sorunun cevapları anket öncesinde ve sonrasında büyük bir değişim göstermemiştir. 

Genel olarak, katılımcıların bilgi düzeyini en çok etkileyen faktörün “medya” olduğu 

ortaya çıkmış, anket sonrasında bu etkinin payının yüzde 5 civarında arttığı görülmüştür. 

Medyanın yanında, en etkili bilgi kaynağının “okul” olduğu ortaya çıkmıştır. “Aile”, 

“Çevre“ ve “Diğer” seçenekleri yaklaşık aynı sayılarda işaretlenmiş, yüzde 3 ila 5 

civarında seyretmiştir; işaretlenme sayıları ikinci ankette bir değişim göstermemiştir. 

“Sanat Yapıtları” seçeneği ise ne anket öncesinde ne de sonrasında hiç işaretlenmemiş, 

böylece sanat yapıtlarının bu konu hakkında bilgi edinme konusunda pek etkili bir araç 

olarak görülmediği ortaya çıkmıştır. 

3.1.3. Siyasi Görüş 

Anketin bu kısmında, seminer katılımcılarına siyasi görüşlerini nasıl tanımladıkları 

sorularak, katılımcılara dair bir profil çıkarılması hedeflenmiştir. Kendilerini 

tanımlamaları için “Fikrim Yok”, “Sağ”, “Merkez Sağ”, “Merkez Sol”, “Sol” ve “Diğer” 

seçenekleri sunulmuştur. 

Grafik 4 
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Öncelikle katılımcılarımız arasında siyasi fikir sahibi olmayan kimsenin bulunmadığı 

göze çarpmaktadır. Yoğunluklu olarak ise “Sol” (yüzde 30), “Merkez Sol“ (yaklaşık 

yüzde 25), ve “Diğer “(yaklaşık yüzde 20) seçenekleri işaretlenmiştir. “Sağ” ve “Merkez 

Sağ” seçenekleri ise yüzde 10 civarında seyretmiştir. Seminer sonrasında kendini “Sol” 

ve “Merkez Sol” görüşlü olarak nitelendiren kişilerin sayısında düşüş olurken “Diğer” ve 

“Sağ” görüşlerinde artış gözlemlenmiştir.  

3.2. Türkiye Üzerine Genel Görüşler 

Anketin bu bölümünde Türkiye‟de muhafazakarlığı incelerken katılımcıların Türkiye 

siyasetinin, muhafazakarlıkla ilişkilendirilebilecek önemli meselelerine bakışları 

araştırılmıştır. Türkiye‟deki belli başlı siyasi aktörlerle ilgili tanımlayıcı sorular 

sorulmuştur. 

3.2.1. Öncelik Verilmesi Gereken Politikalar 

Grafik 5 
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İki ankette de öncelik verilmesi gereken politikalar sorusunda yoğunlukla “Politik 

Hakların Genişletilmesi” ve “Sınıflar Arasındaki Eşitsizliğin Giderilmesi” şıklarının 

işaretlendiği görülmektedir; ancak iki anket arasında karşılaştırma yapıldığında, en büyük 

değişim de yine bu iki şık arasında olmuştur. Daha az işaretlenen diğer şıklarda (Kadın-

Erkek Eşitsizliğinin Giderilmesi, Laiklik İlkesinin Korunması, Dini Yaşamın 

Özgürleştirilmesi ve Etnik Temeldeki Demokratik Açılımlar) önemli miktarda veya 

hiçbir değişim gözlenmezken çalıştaylar sonrasında “Politik Hakların Genişletilmesi” 

şıkkından “Sınıflar Arasındaki Eşitsizliğin Giderilmesi” seçeneğine doğru bir yönelme 

görülmektedir. Çalıştaylardan önce eşit sayıda işaretlenen bu şıkların arasında 

çalıştayların ertesinde 9 kişilik fark oluşmuş olması dikkat çekmektedir. 

3.2.2. Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkındaki Görüşler  

Anketin bu kısmında, Türkiye‟deki muhafazakar görüşü temsilen, Adalet ve Kalkınma 

Partisi ile ilgili yargılara yönelik sorular yer almıştır. Muhafazakarlık ve ilericilik 

ekseninin yanında, AKP‟nin toplumun hangi kesimini temsil ettiği konusu ve öncelik 

verdiği politikalar, üzerinde durulan noktalar arasındadır. 

Grafik 6 
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Grafikte AKP‟nin muhafazakar bir parti olduğuna dair geniş bir kanı olduğu görülmekte 

ve iki anket arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. “Tamamen Katılıyorum” ve 

“Biraz Katılıyorum” seçenekleri katılımcıların yaklaşık yüzde 40‟ı tarafından 

işaretlenirken “Pek Katılmıyorum” seçeneği yüzde 15, “Hiç Katılmıyorum” seçeneği ise 

yüzde 6 oranında tercih edilmiştir. 7 katılımcının AKP‟nin muhafazakar bir parti 

olmadığını düşünmesi ise konu üzerinde bir uzlaşı olmadığını net bir biçimde ortaya 

koymaktadır. 

Grafik 7  

 

AKP‟nin ilerici bir parti olup olmadığı konusunda farklı görüşler olduğu dikkat 

çekmektedir. “Hiç Katılmıyorum” seçeneğinde çalıştaylardan sonra 3 kişilik bir düşüş 

gözlenmektedir ve önceden hiç işaretlenmeyen “Tamamen Katılıyorum” seçeneği 

çalıştaylar ertesinde 3 kere işaretlenmiştir. Bunun dışında yoğunluk “Biraz Katılıyorum” 

ve “Pek Katılmıyorum” seçeneklerinde gözlenmektedir. 11‟er kere işaretlenen bu 

seçeneklerde çalıştaylardan sonra fazla bir değişiklik olmamıştır. 
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Grafik 8  

 

Ekonomik liberalizmin AKP‟nin yürüttüğü siyasette belirgin bir rol oynadığına dair genel 

bir kanı grafikten okunabilmektedir. “Tamamen Katılıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” 

seçenekleri çalıştay öncesi ve sonrasında en çok işaretlenen seçeneklerdir. Göze çarpan 

değişim “Hiç Katılmıyorum” ve “Pek Katılmıyorum” seçeneklerinden “Biraz 

Katılıyorum” seçeneğine yüzde 8 oranında bir kayma olmasıdır. Bu da çalıştaylar 

süresince bazı katılımcıların, AKP‟nin yürüttüğü siyasette ekonomik liberalizmin önemli 

bir yeri olduğu kanısına yaklaşmış olduklarını göstermektedir.  
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Grafik 9  

 

Siyasal liberalizmin AKP‟nin yürüttüğü siyasette belirgin bir rol oynadığı fikri 

konusunda katılımcılar, çalıştaylar öncesinde “Hiç Katılmıyorum”, “Biraz Katılıyorum”, 

“Pek Katılmıyorum” seçenekleri arasından “Hiç Katılmıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” 

seçeneklerini 10‟ar defa tercih etmiştir. “Pek Katılmıyorum” seçeneği 9, “Tamamen 

Katılıyorum” seçeneği ise 3 defa işaretlenmiştir. Çalıştaylardan sonra, “Hiç 

Katılmıyorum” tekrar 10 defa işaretlenerek aynı düzeyde kalırken, “Pek Katılmıyorum” 

seçeneğini işaretleyen sayısı 10'dan 12'ye çıkmış, “Tamamen Katılıyorum” diyen kimse 

kalmamıştır. Böylece siyasal liberalizmin, AKP'nin yürüttüğü siyasette en belirgin özellik 

olmadığı konusunda genel bir kanıya varılmıştır.  
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Grafik 10  

 

Çalıştaylardan önce ve sonra “AKP‟nin Yürüttüğü Siyasette Sünni İslam En Belirleyici 

Özelliktir” yargısına cevap olarak “Hiç Katılmıyorum” (yüzde 9) ve “Pek Katılmıyorum”  

(yüzde 27) seçeneklerinde bir değişim görülmemiştir. Buna karşılık, “Tamamen 

Katılıyorum” seçeneğinden “Biraz Katılıyorum” seçeneğine 6 kişilik bir kayma 

gözlemlenmiştir. Bu da yüzde 20 civarında bir fark oluşturmuştur ki bu durum, dikkate 

alınması gereken bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalıştaylar öncesinde 

“Tamamen Katılıyorum” cevabını veren katılımcılarda, görüşlerini ters yönde 

değiştirmeseler de, bir ılımlılaşma gözlemlenmektedir. 

3.2.3. Cumhuriyet Halk Partisi 

Anketin bu kısmında, Türkiye'de sol görüşü temsilen, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 

ile ilgili yargılara yönelik sorular yer almıştır. Muhafazakarlık ve ilericilik ekseninin 

yanında, CHP‟nin toplumun hangi kesimini temsil ettiği konusu ve öncelik verdiği 

politikalar, üzerinde durulan noktalar arasındadır. 
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Grafik 11 

 

“CHP Muhafazakar Bir Partidir.” önermesini içeren sorunun çalıştaylar öncesi ve sonrası 

verilerinde en çok dikkat çeken, CHP‟nin muhafazakar bir parti olduğuna “biraz katılan” 

kişilerin oranındaki artıştır. Bu görüşü savunanlar çalıştaylar öncesinde yüzde 24‟lük bir 

orana sahipken çalıştaylar sonrasında yüzde 36‟ya ulaşmıştır. “Fikrim Yok” şıkkını 

işaretleyen yüzde 6‟lık dilim, çalıştaylar sonrasında tamamen ortadan kalkmıştır ve bu da, 

konu hakkında kesin bir fikri olmayan kesimin, yapılan fikir alışverişleri sonucunda, 

CHP‟nin muhafazakar bir parti olduğu fikrine kaymış olabileceğini göstermektedir. Öte 

yandan, “Hiç Katılmıyorum” diyenlerin sayısında da ciddi bir düşüş gözlenmiştir. “Pek 

Katılmıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” görüşlerinde ciddi bir düşüşe veya artışa 

rastlanmamıştır. 



23 

 

Grafik 12 

 

“CHP İlerici Bir Partidir.” önermesini içeren soruya ait verilerde dikkati çeken nokta, 

çalıştaylar öncesinde katılmak ve katılmamak kutuplarına daha çok çekilmiş olan 

bireylerin düşüncelerindeki nötrleşmedir; nitekim hem “hiç katılmayanların” hem de 

“tamamen katılanların” sayısında düşüş, “Pek Katılmıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” 

seçeneklerinin oranlarında ise artış yaşanmıştır. Söz konusu önermeye “hiç 

katılmayanların” sayısı 15‟ten 10‟a düşerken “pek katılmayanların” sayısı 11‟den 13‟e 

yükselmiş; “biraz katılanların” sayısı 3‟ten 8‟e yükselirken “tamamen katılanların” sayısı 

da 4‟ten 1‟e düşmüştür. Bu rakamlar, önerme hakkındaki kesin yargıların merkezde 

toplandığını ortaya koymaktadır. 
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Grafik 13 

 

CHP‟nin yürüttüğü siyasetin sosyal refaha yönelik olduğu önermesi, katılımcılar arasında 

genel anlamda çok yerinde bulunmamıştır. En çok göze çarpan değişiklik, önermeye 

“tamamen katıldığını” belirten kesimin oranının yüzde 12‟den yüzde 6‟ya düşüşü olmuş, 

diğer kategorilerde ciddi bir fark ortaya çıkmamıştır. Bu görüşe “hiç katılmayan” ve “pek 

katılmayanların” sayıları sırasıyla biraz düşmüş ve artmış, “biraz katılanların” sayısında 

herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. 
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Grafik 14 

 

“CHP Yerleşik Burjuvaziyi Temsil Etmektedir.” önermesinin yer aldığı sorunun 

çalıştaylar öncesi ve sonrası verilerinde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Çalıştaylar 

öncesi yüzde 50‟nin üzerinde bir paya sahip olan “Biraz Katılıyorum” şıkkı, sonradan 

yüzde 30‟lara düşmüş, ek olarak bu görüşe “biraz katılanlar” ve “tamamen katılanların” 

toplam oranında ciddi bir değişim gözlenmemiştir. “Hiç Katılmıyorum” ve “Pek 

Katılmıyorum” şıklarında da küçük bir miktar azalmaya tanık olunmuştur. Bu sebeple, 

CHP‟nin yerleşik burjuvaziyi temsil ettiği inancına sahip çoğunluğun, çalıştaylar 

sonrasında bu fikri kesinleştirme yönünde eğilim gösterdiği söylenebilir. 

3.2.4. Seçim Barajı 

Anketin bu kısmında, Türkiye‟de uygulanan yüzde 10‟luk seçim barajının azaltılması 

halinde ne gibi değişiklikler olabileceği üzerinde durulmuştur. Olasılıkların 

değerlendirilmesinin yanında kişisel beklentilerin neler olduğu da araştırılan bir diğer 

noktadır. 
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Grafik 15 

 

Seçim barajının inmesi durumunda, meclise daha çok partinin gireceği düşüncesine 

“biraz katılan” kişilerin sayısında, yüzde 18‟den yüzde 33‟e ciddi bir artış 

gözlemlenmiştir. “Pek katılmayanların” sayısındaki gözle görülür düşüş, önermenin genel 

anlamda bakıldığında çalıştaylar sonrasında daha çok taraftar topladığını göstermektedir. 

Bu görüşe “tamamen katılanların” sayısında herhangi bir değişiklik olmamış, “hiç 

katılmayanların” sayısında ise küçük bir düşüş gözlenmiştir. Bu veriler ışığında, 

çalıştayların katılımcıların fikirlerini, önermenin doğru olduğu yönünde etkilediği 

söylenebilir. 
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Grafik 16  

 

“Sol Etkin Bir Rol Oynamaya Başlar.” önermesinin geçtiği soruda, kişilerden önermeye 

dair fikir yürütmeleri değil, kişisel isteklerini dile getirmeleri istenmiştir. Solun etkin bir 

rol oynamasını çok istediğini söyleyen yaklaşık yüzde 70‟lik kesim, çalıştaylar 

sonrasında yaklaşık yüzde 50‟ye gerilemiştir. Buna ek olarak, “Biraz İsterim” şıkkındaki 

artış, katılımcıların genelindeki, solun etkin bir rol oynamasını tercih etme durumunu 

destekleyici bir veridir. “Hiç İstemem” ve “Pek İstemem” şıklarında herhangi bir 

değişiklik gözlenmemiştir. Bu gözlemler, solun etkin bir rol oynamasına dair kişilerin 

istek veya isteksizliklerinin uçtan merkeze doğru kaydığını ve sol taraftarlığının bir 

ölçüde ılımlılaştığını kanıtlar niteliktedir. 
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Grafik 17 

 

“Seçim Barajı İner, Meclise Daha Çok Parti Girer.” önermesinin geçtiği ikinci sorunun 

yer aldığı bu kısımda, yine kişilerin geleceğe dair görüşleri değil, kişisel beklentileri 

sorulmuştur. Türkiye‟deki seçim barajının azalmasını ve buna paralel olarak meclise daha 

çok partinin girmesini “çok isteyen” kesim, diğerlerine göre oldukça geniştir ve 

çalıştaylar sonrasında bu kesimin oranında sadece küçük bir düşüş görülmüştür. Buna ek 

olarak, mecliste daha çok parti görmeyi “hiç istemeyen” kişilerin oranında az da olsa bir 

artış göze çarpmaktadır ve bunu “Biraz İsterim” yargısını seçen kesimdeki ufak artış 

izlemektedir. “Pek İstemem” şıkkını işaretleyenlerin sayısı yarı yarıya azalmıştır. “Fikrim 

Yok” diyenlerin sayısındaki yüzde 6‟lık artış, bu konuda da kutuplardan merkeze doğru 

bir hareket olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

3.3. Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Yeni Sağ ve Yeni Muhafazakarlık 

Anketin bu kısmında yer alan soruların genel amacı, katılımcıların ülkemizde ve 

Avrupa‟da yeni sağ ve muhafazakarlığın yükselişi ile ilgili görüşlerini almak ve özellikle 
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bu yükselişi bağladıkları temel faktör veya faktörleri belirlemektir. Katılımcılardan konu 

ile ilgili verilmiş önermelere “Hiç Katılmıyorum”, “Pek Katılmıyorum”, “Biraz 

Katılıyorum”, “Tamamen Katılıyorum” ve “Fikrim Yok” şıklarından birini seçerek cevap 

vermeleri istenmiştir. 

3.3.1. Türkiye’de Muhafazakarlık 

Grafik 18 

                 

“Türkiye‟de Muhafazakarlığın Yükselişi Demokratikleşmenin Bir Sonucudur.” 

önermesine yönelik yukarıdaki grafikten de görülebileceği üzere, ilk ankette Türkiye‟de 

muhafazakarlığın yükselişini demokratikleşmenin bir sonucu olarak görmeyenlerin oranı 

oldukça yüksektir. Öyle ki, bu görüşe “hiç katılmayanlar” ile “pek katılmayanların” 

toplam oranı yüzde 70‟e yaklaşmaktadır. Çalıştaylardan sonra yapılan ikinci ankette ise 

önermeyi destekleyen katılımcıların sayısında azalma gözlenmektedir. Nitekim 

“Tamamen Katılıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” seçeneğini işaretleyen katılımcıların 

oranında düşüş yaşanırken “Hiç Katılmıyorum” diyenlerin oranında artış olmuştur. 

Özetle, katılımcıların büyük bir çoğunluğu ülkemizde muhafazakarlığın yükselişinin bir 

demokratikleşme göstergesi olmadığı yönünde fikir belirtmişlerdir ve bu eğilim ikinci 

ankette de artarak devam etmiştir. 
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Grafik 19 

 

“Türkiye‟de Muhafazakar Partiler Halkın Değerlerini Koruduğu İçin Başarılı Olmuştur.” 

önermesi üzerine, ilk anketin sonuçları, katılımcıların başlangıçta muhafazakar partilerin 

başarısı ile halkın değerlerinin koruması arasında bir ilişki olmadığını düşündüklerini 

ortaya çıkarmıştır. İkinci ankette ise, bu önermeye katılanların oranında artış yaşandığı 

görülmektedir. Cevap olarak “Biraz Katılıyorum” şıkkını seçenlerin sayısı 9‟dan 10‟a, 

“Tamamen Katılıyorum” diyenlerin sayısı ise 4‟ten 6‟ya yükselmiştir Bu artış, 

katılımcıların bir kısmının, halkın değerlerinin korunmasına verdikleri önemin 

muhafazakar partilerin başarısında büyük rol oynadığını kabul etmeye başladıklarını 

göstermektedir. İlk ankette “Hiç Katılmıyorum” diyenlerin oranı, “Tamamen 

Katılıyorum” diyenlerin oranından yüzde 20 civarında fazla iken; ikinci ankette bu fark 

kapanmakla kalmamış, önermeye “tamamen katılanların” sayısı “hiç katılmayanların” 

sayısını geçmiştir.  
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Grafik 20 

 

İlk ankette “Türkiye‟de Muhafazakar Siyaset Başarısını Popülist Söyleme Borçludur.” 

Görüşüne “Tamamen Katılıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” diyen katılımcıların oranı 

oldukça yüksektir. İkinci anketteki önemli bir değişim ise, bu önermeye “Hiç 

Katılmıyorum” diyen hiçbir katılımcının kalmamış olmasıdır.  Sonuç itibariyle, bu görüşü 

yadsıyan hiç kimse kalmamış, katılımcıların tamamı popülist söylemin muhafazakar 

partilerin siyasetinde bir ölçüde yer alarak başarıyı beraberinde getirdiğini kabul 

etmişlerdir.  

Bir önceki soruda, çalıştaylardan önce yapılan ankette katılımcıların, muhafazakar 

partilerin başarısının halkın değerlerini korumaktan kaynaklandığı fikrine pek sıcak 

bakmadığı gözlenmekteydi. Bu soruda da muhafazakar siyasetin başarısının kaynağı 

olarak popülist siyaseti gösteren önermenin çalıştay öncesi yüzde 80‟e varan oranda 

desteklenmesi dikkat çekici bir fikir birliğidir. 
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3.3.2. Avrupa Birliği’nde Muhafazakarlık 

Grafik 21 

 

“Avrupa‟da Muhafazakarlığın Yükselişi AB Entegrasyon Sürecine Bir Tepkidir.” 

önermesine ilk ankette katılımcıların büyük bir çoğunluğunun “biraz” veya “tamamen 

katılarak”, Avrupa muhafazakarlarının siyasal başarısını Avrupalı seçmenin entegrasyon 

sürecine olan tepkisiyle ilişkilendirdiğini göstermektedir. Çalıştaylardan sonra yapılan 

ankette ise katılımcıların görüşlerinde bu önermeye katılmamaya yönelik bir değişim 

gözlenmiştir. Bu noktada, iki anket arasındaki en belirgin fark “Tamamen Katılıyorum” 

ve “Hiç Katılmıyorum” gibi uçtaki görüşlerin yerini “Biraz Katılıyorum” ve “Pek 

Katılmıyorum” gibi görüşlere bırakmasıdır. Bu durum çalıştaylardan sonra katılımcıların 

kafasında Avrupa‟daki muhafazakarlığın yükselişi ilgili bir takım soru işaretlerinin 

oluştuğuna yorulabilir.  
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Grafik 22 

 

Katılımcılarımızın yaklaşık üçte ikilik bölümü ilk ankette, Avrupa‟da muhafazakarlığın 

yükselişinin Avrupa Birliği‟nin genişleme sürecine bir tepki olduğu önermesine “biraz 

katıldıklarını” belirtmişlerdir.  İkinci ankette ise “Biraz Katılıyorum” diyenlerin oranında 

küçük bir azalma görülmektedir. Katılımcıların şıklara göre dağılımına göz atıldığında 

ise, “Biraz Katılıyorum” görüşünden vazgeçen katılımcıların “Pek Katılmıyorum” ve 

“Tamamen Katılıyorum” görüşüne yöneldikleri fark edilmektedir. Grafiğe ait kayda 

değer bir diğer veri ise “Hiç Katılmıyorum” diyen katılımcıların sayısında bir değişme 

olmamasıdır. 
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Grafik 23 

 

Avrupa‟da muhafazakarlığın siyasi başarısının nedeninin irdelendiği bu son grafikte, 

katılımcıların büyük çoğunluğunun çalıştaylardan önce, popülist söylemi Avrupa‟da 

muhafazakar siyasetin başarısının altında yatan neden olarak kabul ettiği görülmektedir. 

Çalıştaylardan sonraki ankette, bu sava katılmayanların oranında ciddi bir değişim 

gözlenmezken,  “biraz katılanların” oranında yüzde 25‟e varan bir düşüş, buna karşılık 

“tamamen katılanların” oranında ise benzer oranda bir yükseliş dikkat çekmektedir. 

“Biraz Katılıyorum” seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 21‟den 14‟e düşmüş, “Tamamen 

Katılıyorum”  cevaplarının sayısı ise 4‟ten 12‟ye yükselmiştir. 
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Grafik 24 

 

İlk anket, Avrupa‟da sağın başarılı olması için dini siyasete dahil etmesi gerektiği 

önermesini desteklemeyen katılımcıların sayısının oldukça fazla olduğunu 

göstermektedir. Başlangıçta bu görüşe “tamamen katılan” hiçbir katılımcı bulunmaması 

dikkat çekicidir. Buna karşılık olarak, çalıştaylardan sonra “Biraz Katılıyorum”, “Pek 

Katılmıyorum” ve “Fikrim Yok” gibi görüşler uçlara çekilmiş, “Hiç Katılmıyorum” ve 

“Tamamen Katılıyorum” diyenlerin sayısında artış meydana gelmiştir. “Hiç 

Katılmıyorum” seçeneğini işaretleyen katılımcıların oranındaki yüzde 12‟ye yaklaşan 

yükselme önemli bir veri olarak ele alınabilir. Bununla birlikte, ilk ankette “Fikrim Yok” 

diyen katılımcı sayısı 2 iken, ikinci ankette bu seçeneği işaretleyen katılımcı kalmamıştır. 

3.4. Yeni Sağ ve Yeni Muhafazakar Siyasetin Türkiye’nin Üyelik Sürecine 

Etkisi 

Ankette, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin muhafazakarlık çerçevesinde 

değerlendirilmesi ve bu konuda katılımcıların görüşlerinin alınması amacıyla, AB ve 
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Türkiye‟deki muhafazakarlığın Türkiye‟nin üyelik sürecine nasıl bir etkisi olduğuna 

yönelik sorulara yer verilmiştir.  

3.4.1. Avrupa Birliği'nde Yeni Sağ ve Yeni Muhafazakar Siyasetin Sürece Etkisi 

Grafik 25 

 

AB‟deki muhafazakarlığın sürece etkisi konusunda karşımıza çıkan ilk soru, 

katılımcıların “Avrupa‟da Muhafazakar Partilerin Söyleminde Türk ve Müslüman 

Düşmanlığı Önemli Yer Tutmaktadır.” önermesine ne ölçüde katıldıklarıdır. Her iki 

ankette de katılımcıların genel çoğunluğunun bu önermeye destek verdiği görülmektedir. 

Çalıştaylar sonrasında yapılan anketin sonuçlarına göre, bu önermeye “tamamen 

katılanların” sayısında belirgin bir artış olmuştur. İki anket arasında bu görüşe 

katılmayanların ve fikir belirtmeyenlerin sayısında bir değişiklik görülmezken, ikinci 

ankette “Pek Katılmıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” yanıtını veren katılımcı sayısı 

azalmış, “Tamamen Katılıyorum” yanıtı verenlerin sayısında da kayda değer bir artışa 
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rastlanmıştır. Bu değişime göre, verilen ifadeye “tamamen katılanların” sayısı 11‟den 

17‟ye yükselmiştir.  

Grafik 26 

 

Bu dağılıma bakıldığında, katılımcıların çoğunluğunun Avrupa‟daki muhafazakar 

iktidarları Türkiye‟nin AB‟ye üyeliğine önemli bir engel olarak değerlendirdiği 

gözlenmektedir. Verilen ifadeye katılan görüşlerin, çalıştaylardan sonra nicel anlamda 

daha da güçlendiği görülmektedir. Çalıştaylardan önce ve sonra doldurulan anketler 

karşılaştırıldığında, “Pek Katılmıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” yanıtı verenlerin sayısı 

toplamda 18‟den 14‟e düşerken, “Tamamen Katılmıyorum” yanıtlarının sayısının 14‟ten 

19‟a yükselmesi dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, ikinci ankette, bu ifadeye 

kesinlikle katılmadıklarını belirtenlerin sayısı sıfıra düşmüştür. 

Bu iki soruya verilen yanıtların genel dağılımı, konuşmacıların dinlenmesi ve 

çalıştayların yapılmasından önce katılımcıların, Avrupa‟daki muhafazakarlığın 

Türkiye‟ye etkisi konusunda daha ılımlı bir görüşe sahip olduklarını göstermiştir. Her iki 
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sorudaki ifadelere verilen “Tamamen Katılıyorum” yanıtındaki gözle görülür artış, 

katılımcıların tartışmalar sonucunda bu konuda daha kesin bir görüş edindiklerinin 

göstergesidir. Çalıştaylar sonucunda çoğunluğun benimsediği genel görüş, Avrupa‟daki 

muhafazakarlığın Türk ve Müslüman karşıtı söylemler içerdiği ve AB‟deki 

muhafazakarlığın Türkiye‟nin AB‟ye üyelik sürecini olumsuz yönde etkilediği olmuştur. 

3.4.2. Türkiye’de Yeni Sağ ve Yeni Muhafazakar Siyasetin Sürece Etkisi 

Grafik 27 

 

Türkiye‟de muhafazakarlığın AB‟ye giriş sürecinde etkisini ölçebilmek için katılımcılara 

“AB‟yle Müzakerelerin AKP Tarafından Yürütülmesi Türkiye‟nin Üyelik Şansını 

Azaltmaktadır.” görüşüne ne ölçüde katıldıkları sorulmuştur. İlk ankette çoğunluğu yüzde 

36‟lık bir oranla “Hiç Katılmıyorum” diyenler oluştururken onları sırasıyla “Biraz 

Katılıyorum”, “Pek Katılmıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” seçeneklerini 

işaretleyenler izlemektedir. Buna göre bu önermeye katılanlar, katılımcıların yaklaşık 

yüzde 55'ini oluşturmaktadır. İkinci ankette ise “Hiç Katılmıyorum” diyenlerin sayısında 
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gözle görülür bir düşüş olmuştur. “Hiç Katılmıyorum” ve “Biraz Katılıyorum” 

seçeneklerinden “Pek Katılmıyorum” görüşüne doğru kayma görülürken, önermeye 

“tamamen katılanların” sayısında bir değişiklik gözlenmemiştir. İkinci ankete göre, 

önermeye katılmayanların oranı, yüzde 65'e yükselmiştir. 

Grafik 28 

 

Yine aynı süreçle ilgili bir diğer soru da katılımcıların “Türkiye‟de Muhafazakarlar 

„Avrupalı‟nın Ahlaksızlığı‟nı Bir Tehdit Olarak Görmektedir.” yargısı üzerine fikirlerini 

ölçmektedir. İki ankette de en fazla verilen cevabın açık arayla “Biraz Katılıyorum” 

olduğu görülmüştür. Konferanslar ve tartışmalar sonrasında “Tamamen Katılıyorum” ve 

“Hiç Katılmıyorum” gibi kesin yargılardan kaçınıldığı, buna karşılık “Pek Katılmıyorum” 

seçeneğini işaretleyenlerin oranının yüzde 10'un üstünde bir artış gösterdiği anlaşılmıştır. 

Bu soruyla ilgili en çok göze çarpan sonuç ise katılımcıların yüzde 70-80‟inin bu görüşü 

az da olsa doğru buluyor olmasıdır. 
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4. Sonuç 

“Türkiye-Avrupa Ekseninde Yeni-Muhafazakarlık ve Sağ” başlıklı 6. Boğaziçi 

Buluşması, hem kavramsal olarak muhafazakarlık konusunun, hem de günümüz 

siyasetine yansımaları açısından yeni muhafazakarlığın yükselişinin derinlemesine ele 

alındığı ve tartışıldığı bir toplantı olmuştur. Etkinlik süresince katılımcılar düşüncelerini 

ve deneyimlerini rahatlıkla paylaşma imkanı bulmuşlardır. 

Muhafazakarlık kavramının Türkiye ve Avrupa bağlamında düşünüldüğünde ne açılardan 

farklı algılandığı, bu tanımların ortak noktalarının neler olduğu ve muhafazakar siyasetin 

Türkiye ve Avrupa Birliği için önümüzdeki dönemde neler getirebileceği tartışmaların 

ana eksenini oluşturmuştur. Katılımcılar tarafından panel ve tartışmaların öncesinde ve 

sonrasında cevaplanan anketlerin karşılaştırmalı değerlendirmesi ise, istatistiki anlamda 

temsili bir değer taşımamakla birlikte, ilgi çekici bazı değişiklikleri ortaya koymuştur. 

Bu, yapılan panel ve çalıştayların etkisini doğrudan gözlemleyebilmek açısından önem 

teşkil etmektedir. 
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